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§  3  Verksamhetens bokslut

Beslut
1. Verksamhetens bokslut för 2017 godkänns.

2. Tolkförmedlingen erhåller nämndens ekonomiska överskott på 515 tkr.

Ärendet
Verksamheten redovisar ett överskott på 515 tkr, faktorerna bakom detta är att

verksamhetens utgifter för administration ligger under budget. Sedan har

tolkförmedlingen även sålt tolktjänster till andra kommuner utanför nämnden vilket ger

ett överskott utöver de inkomster som budgeterats för.

En annan faktor till överskottet är att Ludvika kommun började använda sig av

tolkförmedlingens tjänster innan kommunen blivit medlem i språktolknämnden i Dalarna

vilket inte genererade i det medlemspris som är tillgängligt för de kommuner som är

medlemmar i nämnden.

 

Justerandes sign

- Budget  "  7
Intäkter/kostnader Driftrapport  . Utfall 2017 2017  .

Intäkter interna 4  853 368 3 000 000

Intäkter externa 33 128 289 35 448 000

Summa Intäkter 37 981 658 38 448 000

Löner o PO pålägg -3 282 884 -3 566 000

Övriga personalkostnader -29 024 539 -30 500 000
Hyra -496 836 -492 000

Övriga kostnader -4 662 063 -3 890 000

Summa Kostnader -37 466 322 -38 448 000

Resultat 515 335 _O

Överskottet fördelat på medlemskommuner och landstinget utefter den procentuella

användningen av tolkförmedlingens tjänster.

Överskott att fördela enligt antal uppdrag 2017 i kr

Landstinget Dalarna 316  044

Borlänge 50 599

Falun 14 589

Gagnef 25 065

Hedemora 3

Leksand 23 342

Mora 7 990

Orsa 41 054

Smedjebacken 13 469

Säter 23 180

515 335

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, Maria Lindstens, ekonom bildningssektorn

Skickas till

Carina Johansson, enhetschef tolkförmedlingen

6;)//>
Utdragsbestyrkande
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§  4 Verksamhetsberättelse

Beslut
Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse 2017 godkänns.

Ärendet
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna, Borlänge
kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun,

Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun med ansvar

för språktolkförmedIingsverksamhet.
Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal.
Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte  i

värdkommunen och ingår  i  dess organisation.

Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt  och  inom
ramen för den kommunala kompetensen, och  självkostnadsprincipen, bereds möjlighet
att nyttja resurser som tillgodoser parternas  behov  av språktolkförmedlingstjänster
avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar  och  videowebbtolkar.

Verksamhet

Ett gediget arbete har pågått under året för att utreda intresse  och  möjlighet för en
utökning av nämnden med fler medlemmar. Efter beslut i samtliga fullmäktigen så
ansluter ytterligare tre dalakommuner (Avesta kommun, Ludvika kommun  och  Rättviks
kommun) till Språktolknämnden i Dalarna från 1januari 2018.

Tolktjänsten tolk-online har lanserats, och  håller på att genomgå ett förändringsarbete
utifrån behov  och  efterfrågan av olika språk. Det bedrivs även reklam för att få fler
personer med tolkbehov att använda sig av tjänsten när det handlar om kortare samtal
som kräver tolkhjälp.

Tolkförmedlingen bedriver också utbildning för personal inom verksamheten,
utbildningen riktar sig mot psykiatri, detta görför att öka kunskapen  och  kvalitén för både
kund  och  tolk inom just dessa berörda områden då det krävs en bredare kompetens för
att klara av samtal av sådan karaktär som psykiatri kan kräva vid vissa tillfällen.

Under 2017 sjönk tolkförmedlingens uppdrag med 22%. Trots att uppdragen sjunkit under
året som gick så är personalgruppen intakt och nu kan verksamheten fokusera på att
kvalitetssäkra och utveckla kvalitén i verksamheten.
Verksamheten har drygt  370  registrerade tolkar som behärskar över  75  olika språk.
De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska, dari,
tigrinja och kurmanci.

Antal tolkuppdrag 2015
58192

2016
77602

2017

60692

/ /ö
Utdragsbestyrkande
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Ekonomi
Ärsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen.
Den ekonomiska omslutningen uppgick  2017  till 37,5 miljoner kronor vilket är en
minskning jämfört med 2016. Minskningen är en följd av de minskade flyktingströmmarna
vilket lett till färre tolkuppdrag.

Miljoner kr Utfall 2017 Budget  2017  Utfall 2016

Intäkter 37,5 38,4 44,2

Kostnader

Personalkostnader 32,3 34,0 38,7

Lokalkostnader, Iokalhyra 0,5 0,5 0,5

Kapitalkostnader O O O

Övriga kostnader 4,7 3,9 5

Summa kostnader 37,5 38,4 44,2

Resultat 0 0 0

Beslutsunderlag
-  Muntlig redovisning, Marianne Sjöström, verksamhetschef arbetsmarknad och

vuxenutbildning

Carina Johansson, enhetschef tolkförmedlingen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande







































Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2017 

 

Revisorerna i Borlänge kommun 

 

Revisorernas redogörelse för år 2017 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en 
revisionsplan. 

Verksamhetsrevision 

En stor del av revisionsarbetet har avsett verksamhetsrevision, d v s en granskning av att 
verk-samheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har 
varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och 
intentioner och att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda.  

I verksamhetsrevisionen har kommunstyrelsen och samtliga nämnder granskats övergripande 
med inriktning på intern kontroll. Vi har även genomfört grundläggande granskning inom 
styrelse och nämnderna. 

En förteckning över utförd fördjupade granskningar lämnas i bilaga 2 till revisionsberättelsen 
för 2017. Skriftlig avrapportering har skett till berörd nämnd, kommunstyrelsen och 
fullmäktige. 

Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av kommunstyrelsens, 
nämndernas protokoll och haft sammanträffanden med kommunfullmäktige och dess 
presidium samt utvalda företroendevalda och tjänstemän. 

Redovisningsrevision 

Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till att utröna 
om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom kommunstyrelsen och 
nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan om tillförlitligheten i räkenskaperna och 
säkerheten i system och rutiner. Vi har bl a granskat årsredovisningen, årsbokslutet och 
koncernredovisningen för år 2017 och delårsrapport per den 31 augusti 2017. 

Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG som kommer att lämna särskild rapport 
från granskningen av bokslut och årsredovisning. 

Vår slutsats är att kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild av kommunens och 
koncernens resultat och ställning och att den i är upprättad enligt kommunal redovisningslag 
och god redovisningssed. 
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Måluppfyllelse 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. 

För år 2017 beslutade fullmäktige om tretton övergripande mål kring god ekonomisk 
hushållning. Målen är indelade i två områden; Verksamhetsperspektivet och Finansiella 
perspektivet. 

För 2017 har de fyra finansiella målen uppnåtts enligt följande: 

Mål  Måluppfyllelse enligt årsredovisning 2017   

Årets resultat ska senast år 2019 överstiga 2 % av 
skatteintäkterna. Delmålet för året är 1,0 % 

Resultatet uppgår till 1,1 % av skatteintäkter. 

Målet har uppnåtts. 

  

Borlänge kommunkoncerns externa upplåning i banker och 
kreditinstitut begränsas till att högst uppgå till 4,6 miljarder 
kronor. 

Kommunkoncernens upplåning uppgår till 3,5 mdkr 

Målet har uppnåtts. 

  

Soliditeten ska överstiga 60 %, delmålet för året är 69,9 %. Utfallet för året är en soliditet om 68,7 %. 

Målet har inte uppnåtts. Se kommentar nedan 

  

Verksamhetens nettokostnad ska senast år 2019 förbruka 
högst 98 % av skatteintäkterna, delmålet för året är 100,0 % 

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 100,1 % av 
skatteintäkter och bidrag. 

Målet har inte uppnåtts. Se kommentar nedan 

  

    

 
Måluppfyllelsen enligt årsredovisningen, se ovan, visar att de finansiella målen för 2017 har 
uppnåtts – detta trots att två av fyra mål (soliditeten och verksamhetens nettokostnad) inte 
uppnåtts. Bägge målen bedöms i årsredovisningen som ”nästan uppfyllda”. Vår bedömning är 
att ett mål är uppfyllt eller inte! Vår bedömning är således att endast två av fyra finansiella 
mål är uppfyllda. 

Fem av de nio verksamhetsmålen har en förbättrad måluppfyllelse och övriga fyra mål har 
oförändrad måluppfyllelse utifrån de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen. 

Vi har noterat fullmäktiges revidering av styrmodellen och därmed även målen för god 
ekonomisk hushållning. Målen ska bedömas under hela planperioden. Av fullmäktiges tretton 
övergripande mål har sju uppnåtts under år 2017. Samtliga mål beräknas vara uppfyllda under 
planperioden. 

Lekmannarevision 

Som lekmannarevisorer i kommunens helägda bolag har de förtroendevalda revisorerna 
Mariann Nordlöf och Ulla Olsson utsetts. De har tillsammans med biträden granskat bolagen 
och lämnat granskningsrapporter.  
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Lekmannarevisorerna bedömer att bolagen sköts på ett tillfredsställande sätt. 

Ansvarsprövning 

Årets resultat uppgår till 34,9 mkr (2015: 218,8 mkr). Fjolårets resultat påverkades av stora 
jämförelsestörande poster på 230 mkr. Bortsett från dessa har resultatet försämrats med 27,4 
mkr – en förklaring är minskade statsbidrag. Skatteintäkter och utjämningsbidrag är 32 mkr 
högre än budget och finansnettot är 6 mkr bättre än budget. 

Årets driftresultat – kostnader minus intäkter för den löpande verksamheten – visar ett 
underskott på 17,7 mkr. (2015 – underskott om 9,1 mkr). Budgetföljsamheten har i år 
försämrats jämfört med föregående år. Största avvikelsen jämfört med budget har 
arbetsmarknads- och socialnämnden med ett underskott om 39,6 mkr. Kommunstyrelsen 
redovisar ett överskott om 14,9 mkr. Övriga nämnder har små avvikelser. 

För år 2017 beslutade fullmäktige om tretton övergripande mål kring god ekonomisk 
hushållning. Endast sju av dessa mål är bedömda som uppnådda under år 2017.  

Vi bedömer att 

• Årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens och koncernens resultat 
och ställning 

 

 




